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Iets over cosmopolìtìsche kevers
door

Mr. C. M. C. BROUERIUSVAN NIDEK

Van Drs. F. I. Brouwer ontving ik eenigen tijd geleden een

aantal kevers ter determinatie. Hieronder bevonden zith in een

lucifersdoosje, hem toegezonden uit Rotterdam, een 5-tal Ptiniis-

achtige kevertjes. Het bleek mij, dat dit 5 exx. waren van Sphaeri^

eus gibbioides Boield., een soort die voor den oorlog sporadisch in

Duitschland en wel in de havenstad Hamburg aangetroffen was.

Uit Nederland is mij geen waarneming bekend over het voorkomen
van dit insect, zoodat dit dus een voor ons land nieuwe cosmopo-
liet is.

Het dier werd aangetroffen in een provisiekast, waarin bloem
en kerry bewaard werden. De mogelijkheid, dat nog andere w^aren

in deze provisiekast gelegen hadden, waaruit het diertje afkomstig

kan zijn, is niet uitgesloten.

Een tweede vondst betreft een kever, geïmporteerd met witte

uien. Mijn zwager trof nl. bij zijn terugkeer uit Siam in de door

hem meegenomen witte uien een kever aan. Gelukkig wist mijn

vrouw te verhinderen, dat hij de kevers weg deed en kwam ik zoo-

doende in het bezit van een 11-tal exx. van een mij onbekende
Tenebrionide, die later bleek te zijn Alphitobius piceus Oliv.

Verder dient nog melding gemaakt te worden van het feit, dat

de namen van eenige zeer bekende en gevreesde cosmopolieten

vervangen dienen te worden door nieuwe. Uit correspondentie,

gevoerd met Mr. Muesebeck in Washington over het genus

Dermestes bleek, dat gedurende den oorlog over dit genus eenige

stukjes gepubliceerd zijn, waaruit blijkt, dat de namen cadaueti-

nus F. en vulpinus F. gesneuveld zijn en vervangen dienen te

worden door andere, wier aanspraken op grond van het eerstge-

boorterecht grooter zijn.

In onze naamlijst dienen de volgende veranderingen te worden
aangebracht :

no. 2157 Dermestes maculatus Deg. 1774

syn. vulpinus F. 1781

„elongatus Hoppe" Arrow 1915

(nee Linné 1761 )

no. 2165 Dermestes ater De G. 1774

syn. cadaverinus F. 1775

piceus Thunbrg. 1781

felinus F. 1787
subcostatus Murray 1867



552 C. M. C. BR. VAN NIDEK, COSMOP.KEVERS

Dat hierdoor ook andere Dermesfes-soorten weer andere namen

moeten krijgen, is haast vanzelfsprekend. Ik wil alleen nog aan-

geven, dat de niet in ons land voorkomende, maar wel in de naam-

lijst genoemde D. ater Ol. thans moet heeten D. Olivieri Barber

en verwijs verder naar het artikel hierover in Buil. Brooklyn En-

tomological Society van Dec. 1942, pag. 174 e.v. geschreven door

H. S. Barber.


